
 

 

 يهاسازمانبررسي وضعيت معماري مرجع مديريت دانش در 

انک ب ريزيبرنامهتحول و ، مرکز تحقيقات: موردمطالعهمالي )

 (صادرات ايران

 1حوريه صديقی

 شناسیمطالعات دانش

 81تا  31ص ، 18 تابستان، 91 شماره، پنجم سال

 10/49/18تاريخ دريافت: 

 41/40/18تاريخ پذيرش: 

 چكيده

و  تحول، مرکز تحقيقات معماري مرجع مديريت دانش درعناصر اين پژوهش بررسی وضعيت هدف: هدف 

جامعه  .بوده استروش پيمايشی به از نوع کاربردي و : پژوهش روش .بودبانک صادرات ايران  ريزيبرنامه

، هاابزار گردآوري داده بوده وبانک صادرات ايران  ريزيبرنامهتحول و ، مرکز تحقيقاتآماري اين پژوهش 

، عنصر معماري مرجع مديريت دانش 3از ميان نشان داد  هاها: يافتهيافته است. بوده ساختهمحققپرسشنامه 

دانش  وکارکسب( و سپس عنصر 80/1ين=کمترين ميزان توجه به عنصر مديريت دانش )ميانگ

. در بين شد( در حد متوسط 41/3به عنصر فناوري اطالعات )ميانگين= سازمان و ميزان توجه (88/1)ميانگين=

ايی استخراج دانش فرآيندها و شناس يهامؤلفهدانش کمترين توجه به ترتيب به  عنصر مديريت يهامؤلفه

است.  ودهب هاي ذخيره و پردازش دانش و ساختار دانش سازمانیو بيشترين توجه به ترتيب به مؤلفه بودهدانش 

يک  نعنوابهدانش ، دانش وکارکسب. در عنصر بودعناصر فناوري اطالعات در حد متوسط ميزان توجه به 

دانش  وکارکسبصر اعن ،(18/1صر مديريت دانش )ميانگين=اعن سازيپيادهمنبع راهبردي شناخته شد. ميزان 

، مرکز تحقيقات( نشان از وضعيت نامطلوب 00/1صر فناوري اطالعات )ميانگين= ا( و عن01/1)ميانگين=

حوزه  ه درگرفتانجام  هايپژوهشبيشتر / ارزش: اصالت .داشتبانک صادرات ايران  ريزيبرنامهتحول و 

، است صنعتی صورت گرفته يهاطيمحآموزشی و در  هايسازمانمديريت دانش سازمانی در مراکز و 

 پژوهشو نتايج اين  بودمالی ضروري  هايسازمانبررسی و اعتبارسنجی معماري مديريت دانش در بنابراين 

 .مفيد باشدمالی  مؤسساتمديريت دانش و بهبود عملكرد دانش در نظام  سازيپياده تواند درمی

عناصر ، دانش وکارعناصر کسب، دانش عناصر مدیریت، های ماليسازمان: واژگان كليدي

  معماری مدیریت دانش، اطالعات فناوری
                                                           

9.  کارشناس ارشد، علم اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
h.sedighi000@gmail.com. 

mailto:h.sedighi000@gmail.com
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 مقدمه

ها به دليل فقدان چارچوبی که کارکنان را مجبور به مستند نمودن و در اکثر سازمان امروزه

ا هشناسايی و کسب دانش الزم براي اجراي نقش، تبادل تجارب و دانش کاري خود نمايد

 کارگيريبه ضرورتبه. همچنين با توجه (9381ابطحی، است )و وظايف مختلف مشكل 

هايی که مديريت دانش براي و رويه هايک روش راهبردي مديريت دانش در سازمان

ن تأمي منظوربهتعيين خألها دانش )شامل شناسايی  -سازد هاي سازمان برقرار میمؤلفه

اجرا کردن و اثربخشی عملی دانش ) کارگيريبه، رفع نواقص(دانش )کسب ، اهداف(

عه توس، گذاري دانش(هاي مناسب براي به اشتراكايجاد فناوريدانش )اشتراك ، دانش(

، نگهداريدانش )سازي ذخيره، (هاآنهاي پويايی کارکنان و افزايش توانمنديدانش )

 - وري دانش سازمان(بهرهسازي دانش( و ارزيابی دانش )ارزيابی پذيري و به هنگامدسترس

دانشی  هاي فكري ودر تجربيات و سرمايه دشدهيتولمجدد دانش  کارگيريبهعدم تبادل و و 

 يهاهيسرماها و در حقيقت هدر دادن هزينه، نداشتن چنين چارچوبیها؛ موجود در سازمان

 در، ت دانشوري دانش سازمانی است. معماري مديريعدم بهره دهندهنشاندانشی سازمان و 

تسهيم و  ،بازيابی، سازيذخيره، خلق، گذاري بر شناسايیفضايی و با هدف تأثير نيچن

در راستاي رسيدن به  در سازمان به وجود آمده و به سازمان موردنيازدانش  کارگيريبه

 مديريت کنند. خوبیبهکند تا دانش خود را کمک می، اهداف خود

، سازمانی فرايندهاي، اذهان افراد، مختلف هايمكان در، سازمان سراسر در سازمانی دانش

ديگر منابـع  یسادگبهتواند نمی دليل به همين، شودمی ديده غيرهو  سازمان فرهنگ در

 ، گوپتااشارمشود )مند اشاعه و بكار گرفته نظام طوربهشود و  دهیسازمانذخيـره و ، شناسايی

، نيست دشدهيتول تازه دانش لزوماً شدهکسبشناسايی و  دانش (.1441، 9ويكرام سينگ و

 سازيهمگون و شناخت، جستجو باشد و شامل نو دانشی، سازمان براي است صرفاً ممكن بلكه

 دادن قرار براي .(1448، 1هانی کينگ، چانگ و) است سازمان خارج از اغلب و بالقوه دانش

 سازمانی حافظه در دادن آن قرار وسازمان  در حافظه شدهکسب يا شدهخلق جديد دانش

                                                           
1. Sharma, Gupta & Wickramasinghe 
2. King, Chung, & Haney 
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ضمنی(  دانش دهیسازمان و تدوين، تفسيرپااليش )، سازمانی( افراد ذهن در )مخازن دانش

شود و مبادله می، باشد داشته اياثر سازمانی گسترده دانش اينكه براي نهايتاً گيرد.صورت می

بنابراين توجه به عناصر ؛ (1443، 9کنلی و کلويشود )بكار گرفته میدر ميان افراد سپس 

مينان قابليت اط چراکه، ها ضروري استگرايی و حيات سازمانمديريت دانـش بـــراي رقابـت

طالعات ها و ابه پااليش داده، دهدبرند را افزايش میکيفی اطالعات که دانشكاران به کار می

 درنهايت، ندکرا ترويج می دانش موقعبهتوزيع و انتشار ، کندبه دانش کمک می هاآنو تبديل 

 کند.و ارائه دانش مناسب را حمايت می کارگيريبه

و  که در کارکنان شودیمفرآيند و موجوديتی تلقی  عنوانبههاي مالی دانش در سازمان

. 9شود: ها دانش در دو قلمرو يافت میاست. در اين سازمان هاي مالی تجسم يافتهفرايند

. کارکنان 1اطالعات(.  عنوانبهمدار )دانش فرايندهاي تجاري اطالعاتهاي اطالعاتی و نظام

افزايش ، براي اجراي کامل مأموريت خود هامنابع انسانی(. اين سازمان عنوانبه)دانش 

، سازيذخيره، فرآيندهاي خلق دهیسازماننيازمند ، و تحقق اهداف خود کيفيت خدمات

يت با توجه به مزايايی که معماري مدير هاسازماندر اين  بنابراين؛ اشاعه و تسهيم دانش هستند

ينه ارتباط به، يادگيري سازمانی، هاي کسب و اشتراك دانشدانش دارد )آسان نمودن روش

هاي هر يک از زيرساختاجراي  يهاروششناسايی ، ايجاد مزيت رقابتی(، با مشتريان

لی تا بتوانند رسالت اص وري استضردانش را  وکارکسب، مديريت دانش، فناوري اطالعات

 خود را به نحو احسن انجام دهند.

ال و انتق، ذخيره، خلق، مديريت دانش فرآيند شناسايی ازآنجاکه. معماري مديريت دانش

کسب دانش و اجراي  منظوربه(. معماري دانش نيز 9110، 1هدالندتبديل دانش است )

، 3ويكرام سينگشود )یمها مطرح آميز فرآيندهاي مديريت دانش در سازمانموفقيت

1443.) 

هاي فنی موجود مديريت دانش در سازمان است معماري مديريت دانش مدل زيرساخت

و ارتباطات است که چارچوبی جهت حمايت  هافناوري، هامجموعه سيستم ديگرعبارتبه
                                                           

1. Connelly and Kelloway 
2. Hedlund 
3. Wickramasinghe 
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نش معماري مديريت دانش شامل دا .آوردیمبه وجود  فناوري مديريت دانش سازمانی

ضمنی و دانش عينی است که هم معماري سازمانی و هم معماري اطالعات را پشتيبانی 

دانش و ايجاد اثربخشی و  کسب منظوربه ( و1441، پورنورانی و اخوان، جعفريکند )می

 ،يک معماري مديريت دانش مؤثرطراحی گرديده است. ، کارآيی در فرآيند مديريت دانش

اري در آورد. اين معممی به وجودمزيت رقابتی ، به هنگام نياز، مناسبگيري از دانش با بهره

دهد؛ زيرا بخش بزرگی از دانش را کاهش می کارکنانضمن ميزان تغيير و تحول در جذب 

 و تخصصی که فرد کسب کرده را در پايگاه دانش ذخيره نموده است.

 ارتباط تواندیم و شودیممعماري مديريت دانش باعث پيوستگی واحدهاي سازمان 

دانش  يوربهرهنقش حياتی در موفقيت  کند و اتخاذ فناوري و رشد سازمانی را تقويت

 ضمنی) سازمان داشته باشد. بنابراين الگوبرداري از معماري مديريت دانش که بتواند دانش

نگه قرار دهد و همواره سازمان را در مزيت رقابتی موفق  موردحمايتسازمان را ( و آشكار

 .ضروري است دارد

از سه عنصر اساسی  بر پايه راهبرد سازمانی است واين مدل . معماري مرجع مديريت دانش

. دانش تشكيل شده است وکارکسبفرايند ، فناوري اطالعات، هسته مدل(دانش )مديريت 

دانش سازمانی و ، سازي مديريت دانش در سازمانجهت پياده موردنيازهمچنين عناصر 

دهد. اليه بيرونی )عناصر فناوري اطالعات( اهميت را نشان میکارکرد  مهاي هگروه

سازد و از طريق سيستم توسعه سازمان با عناصر هاي دانش را در سازمان آشكار میفرآيند

دانش  وکارکسبکند. اين اليه اساس و معيار شناسايی اليه مديريت دانش ارتباط برقرار می

 (1499، 9يتز و اخگر، زادهحسناست )

                                                           
1. Hasanzadeh, Akhgar, & Yetes 
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 (هماندانش )معماری مرجع مدیریت . 1شکل 

در  شود. بر اساسعناصر مديريت دانش: به عوامل و اجزاء فرآيند مديريت دانش گفته می

اين پژوهش بر اساس مدل معماري مرجع مديريت دانش عناصر مديريت دانش شامل 

، دهیمبادله و ارتباط، ذخيره و پردازش، دهیسازمان، گردآوري، کسب، خلق، شناسايی)

 .است (فرهنگ دانش و ساختار دانش سازمانی، کارگيريبه

د. در شوگفته می اطالعات يفناوربه اجزاء و ابزارهاي زيرساخت  عناصر فناوري اطالعات:

 هايفناوريتوانمندساز و  هايفناوري، اين پژوهش منظور از عناصر فناوري اطالعات

 .هستندکننده تسهيل

 از استفاده و اشاعه و نشر بر مبتنی محوردانش وکارکسبعناصر  دانش: وکاربعناصر کس

 است. آن خلق نيز و و دانش عقل، علم، اطالعات
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 :اند ازعبارت دانش وکارکسبعناصر 

استقبال کارکنان از شبكه داخلی مجازي و افزايش ميزان رجوع و رضايت از خدمات  -

 آن

 يک منبع راهبردي در سازمان عنوانبهدانش  -

 شناسی دانش سازمان و ميزان بلوغ دانش در سازمانتعيين کيفيت هستی هايشاخص -

 ازمانآن بر نظام و نيل به اهداف س ريتأثارزيابی يادگيري کارمندان از تجربيات همديگر و  -

 و استفاده از دانش جديد در سازمان دهیسازمان، خلق، شناسايی و رفع موانع شناسايی -

 که به اثربخشی منجر شود از تغيير و تحول اداري و يا آموزشی حمايت -

 دانش سازي مديريتکار دانش با هدف پيادهومهندسی مجدد و بهبود مستمر فرايندهاي کسب -

 سازمان برقراري ارتباط دانش کارکنان با نتايج و اهداف -

ها و بهبود اصالح روش، )لحاظ شدن خودارزيابی انشیارزيابی عملكرد با رويكرد د -

 کارکنان( يهاشنهاديپمستمر در ارزشيابی 

 ريزي منابع انسانیوجود سيستم برنامه -

 سيستم پاداش و ترفيعات جهت حمايت از خالقيت و نوآوري در کارکنان -

 برداري دانش سازمانیارتباطات کارکنان بر بهبود و بهره ريتأث -

 تريان(مش و کارکنان، مديرانذينفعان )دانش تجربيات فردي بر رضايتمندي  ريتأث -

 در ادامه بيان شده است: پيشينه پژوهش

ارائه چارچوبی جهت معماري دانش بر اساس چارچوب »در پژوهشی به ( 9381)يار نصيري

 با هدف شناخت ابعاد مختلف معماري« زکمن در سازمان کشتيرانی جمهوري اسالمی ايران

دانش با استفاده از تجارب و مستندات در اين زمينه و ارائه چارچوبی براي معماري دانش بر 

اساس سه سطح اول چارچوب زکمن پرداخت. اين پژوهش از نوع کاربردي و روش 

پيمايشی بود. جهت ارائه چارچوب معماري دانش از ابزار پرسشنامه و نظرسنجی  –توصيفی

وهش نشان داد معماري دانش بر اساس چارچوب زکمن در خبرگان بهره گرفت. نتايج پژ

ام فكري تواند نظبه سطح جزئی شدن می مناسب بوده و با توجهمديريت دانش سطوح ميانی 

ريان به مج هاآنهاي مديريت دانش و يا طراحی سيستممعماري  چارچوبمناسبی براي تهيه 
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ارائه چارچوبی براي پياده کردن  (9از:  اندعبارتنتايج پژوهش  طورکلیبهآن ارائه دهد. 

اده استفحفظ تجربه و دانش افراد خبره در سازمان با  (1مديريت دانش در سازمان  يهاپروژه

اشاعه و تسهيم دانش ، ذخيره، آوريهاي جمعهزينه کاهش (3از چارچوب معماري دانش 

 .چارچوب معماري دانش در سازمان کارگيريبهاز طريق 

به طراحی مدل معماري دانش بر اساس چارچوب  (1441) پوروان و نورانیاخ، جعفري

 90اي )متشكل از هاي اين مدل پرسشنامهپرداختند. براي تأييد مؤلفه هاسازمانزکمن در 

متخصص در  علمیهيئتنفر از اعضاي  14سؤال( طراحی شد و جامعه آماري اين پژوهش 

ناوري و دانشگاه علوم و ف تهران معلمتربيتدانشگاه ، تهران هايدانشگاهحوزه مديريت دانش 

بود  ان طراحی شدهپژوهشگرايران بود. ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه بود که توسط 

تكميل و عودت داده  علمیهيئتپرسشنامه توسط اعضاي  34ها توزيع پرسشنامه که پس از

انحراف ، و آزمون ميانه 9س. پی. اس. اساآماري  افزارنرماز طريق  هاداده وتحليلتجزيهشد. 

از: تدوين مدل معماري  اندعبارتاستاندارد و آزمون دونمايی انجام گرفت. نتايج پژوهش 

که نحوه جريان  دانش سازمانی بر اساس چارچوب معماري زکمن؛ ارائه نمودار جريان داده

دانش سازمان دارد؛ معماري ها نقش اساسی در معماري ها ميان عوامل انسانی در سازمانداده

دانش تخصصی ، دانش سازمانی بر اساس فاکتورهايی مانند فرايندهاي کاري سازمان

گيرد؛ هر مديران ارشد دانش و فناوري اطالعات و ارتباطات شكل می، کارکنان سازمان

 يريکارگبهجهت ، هاي خودسازمان بايد از يک مدل معماري متناسب با وضعيت و ويژگی

 .گذاري دانش استفاده کنداز فرايندهاي دانش سازمانی و اشتراك هر يک

هاي مديريت دانش در در پژوهشی به بررسی زيرساخت( 1499) و همكاران زادهحسن

قتصاد ا ريزيبرنامههاي سازي سياستسطح دولتی پرداختند. اين پژوهش دو جنبه از پياده

قرار داد. محورهاي اين پژوهش  ردبررسیمومحور در دولت جمهوري اسالمی ايران را دانش

هاي دولتی ايران و بررسی سطوح هاي مديريت دانش در بخشو بررسی زيرساخت پژوهش

هاي دولتی جمهوري محور براي گسترش مؤثر مديريت دانش در سازمانهاي کاربرمعماري

                                                           
1. SPSS 
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هاي . جامعه آماري پژوهش شامل بيست وزارتخانه دولتی بود. دادهبود، اسالمی ايران

ار بود. ابز اتياز نظرحول شش جزء زيرساختی مديريت دانش برگرفته  شدهيآورجمع

 . پی. اس. اساس افزارنرماز با استفاده ها يافته وتحليلتجزيهها پرسشنامه بود. گردآوري داده

 گرفت. نتايج نشان داد که انجام، مبستگی پيرسونآزمون تی و ضريب ه، آزمون آنوا و

صادرات  بانک ريزيبرنامهتحول و ، مرکز تحقيقاتهاي مختلف بر نقاط متفاوت تخانهوزار

دانش و  پشتيبان مديريت سازمانیفرهنگبين  ايمالحظهقابلاند و رابطه کردهتمرکز ايران 

نشان داد  پژوهشارد. نتايج اين شوند وجود دهاي سازمانی که ارائه میسطح زيرساخت

ا هاست و براي موفقيت سازمانمطرح اهميت دانش در رسيدن به توسعه پايدار توسط دولت 

 پشتيبان بسيار ضروري است. همچنين تحليل سازمانیفرهنگمديريت دانش ايجاد  اجراي در

يريت مد يهابرنامهر پاداش در سازمان که افراد را به مشارکت د ها نشان داد وجود نظاميافته

 .حامی مديريت دانش ضروري است سازمانیفرهنگدر تقويت ، کنددانش تشويق می

 زير انجام شده است:داف اهپژوهش حاضر جهت دستيابی به 

ه بانک صادرات ايران در توجه ب ريزيبرنامهتحول و ، تعيين وضعيت مرکز تحقيقات -

 دانش. وکارکسب، فناوري اطالعات، عناصر مديريت دانش

 بانک صادرات ايران در ريزيبرنامهتحول و ، تعيين وضعيت موجود مرکز تحقيقات -

 .دانش وکارکسب، فناوري اطالعات، هر يک از عناصر مديريت دانش سازيپيادهميزان 

نش در دا وکارکسب، فناوري اطالعات، عناصر مديريت دانش سازيپيادهتعيين ميزان  -

و  انکارکن، بانک صادرات ايران از ديدگاه مديران ريزيبرنامهتحول و ، مرکز تحقيقات

 کارشناسان.

 اند از:عبارت سؤاالت پژوهش

ه بانک صادرات ايران در توجه ب ريزيبرنامهتحول و ، وضعيت سازمانی مرکز تحقيقات -

 عناصر مديريت دانش چگونه است؟

ه انک صادرات ايران در توجه بب ريزيبرنامهتحول و ، وضعيت سازمانی مرکز تحقيقات -

 عناصر فناوري اطالعات چگونه است؟
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ه بانک صادرات ايران در توجه ب ريزيبرنامهتحول و ، وضعيت سازمانی مرکز تحقيقات -

 دانش چگونه است؟ وکارکسبعناصر 

بانک  ريزيبرنامهتحول و ، در مرکز تحقيقات، عناصر مديريت دانش سازيپيادهميزان  -

 چگونه است؟ کارکنان و کارشناسان، مديراناز ديدگاه  صادرات ايران

بانک  زيريبرنامهتحول و ، در مرکز تحقيقات، عناصر فناوري اطالعات سازيپيادهميزان  -

 چگونه است؟ کارکنان و کارشناسان، مديرانصادرات ايران از ديدگاه 

بانک  يزيربرنامهتحول و ، در مرکز تحقيقات، دانش وکارکسبعناصر  سازيپيادهميزان  -

 چگونه است؟ کارکنان و کارشناسان، مديرانصادرات ايران از ديدگاه 

 روش

جامعه آماري اين پژوهش  .استپيمايشی  هدف کاربردي و به روش پژوهش حاضر از نوع

 عنوانهببانک صادرات ايران  ريزيبرنامهتحول و ، مرکز تحقيقاتهاي مالی است که سازمان

 ستندهکه مشغول به فعاليت  سازمانکارکنان ، کارشناسان، است. مديران نمونه انتخاب شده

نفر( و  84دهند. با توجه به تعداد کل جامعه آماري )پژوهش را تشكيل می جامعه آماري

، هاابزار گردآوري داده نمونه انتخاب شدند. عنوانبهنفر  11، همچنين جدول مورگان

 3در  سنجش معماري مرجع مديريت دانش پرسشنامه منظوربهاست.  ساختهمحققپرسشنامه 

گويه و براي هر گويه  90و فناوري اطالعات  و دانش وکارکسب، عنصر مديريت دانش

ادبيات  نتايج از، پرسشنامه اعتبار تعيين منظوربه تهيه شد.مؤلفه  994در  يیهاشاخص

 مورد در متخصصان و خبرگان نظرات آوريجمع و قبلی مرتبط تحقيقات و موضوعی

 کرونباخ آلفايضريب ، شد و جهت محاسبه پايايی پرسشنامه ها استفادهپرسشنامه اعتبار

درصد  88، پرسشنامه مديريت دانش، درصد 81کرونباخ ) آلفاي ضريب استفاده شد.

 دانش( که بيانگر همسانی وکارکسبدرصد پرسشنامه  81پرسشنامه فناوري اطالعات و 

، طيف ليكرتاي )گزينه پنج يبنددرجه مقياس از پاسخگويی براي .است پرسشنامه درونی

، متوسط، ضعيف، ضعيف بسيار :از اندعبارت که به ترتيب است شده استفاده (1، 0، 3، 1، 9

 .است شده گرفته نظر در نمره ترتيب به و خوب اريبس، خوب



48 

 شناسیدانشفصلنامه مطالعات 

 

ال
س

 
م،

نج
پ

 
ره

ما
ش

 
91، 

ان
ست

تاب
 

19
 

، نفر( 11کارشناسان )، نفر( 8پرسشنامه )مديران ) 14تعداد  هاپرسشنامهپس از توزيع 

 يلوتحلتجزيه، هاآوري دادهنفر(( به پژوهشگر بازگردانده شد. پس از جمع 14کارمندان )

عيت وض برايدر اين پژوهش  گرفت. انجام اس. پی. اس. اس. افزارنرمنتايج با استفاده از 

 ميانگين :حالت در نظر گرفته شد 3بانک صادرات ايران  ريزيبرنامهتحول و ، مرکز تحقيقات

 تيوضعصورتاست که در اين  تفاوت با حد مطلوب معناداربا اين معنی که  3باالتر از 

تفاوت با حد مطلوب معنادار که  با معنی 3ميانگين باالتر از است؛  مطلوبمرکز در حد 

يعنی وضعيت مرکز ، 3تر از ينميانگين پاي است و حد متوسطکه وضعيت مرکز در  نيست

 قرار دارد. نامطلوب در حد

 هایافته

بانک صادرات ايران در  ريزيبرنامهتحول و ، وضعيت سازمانی مرکز تحقيقات .9پرسش 

 توجه به عناصر مديريت دانش چگونه است؟

انک ب ريزيبرنامهتحول و ، مرکز تحقيقاتهاي توصيفی مربوط به ميزان توجه آماره

نشان داده شده است. در اين جدول  9به عناصر مديريت دانش در جدول  صادرات ايران

 .محاسبه شده استبه عناصر مديريت دانش را  مرکزميانگين ميزان توجه 
 توجه به هر یك از عناصر مدیریت دانش در مرکز ميزان .1جدول 

 بيشينه کمينه استاندارد انحراف ميانگين عناصر مديريت دانش

 3/29 2/00 37502/ 2/7029 دانش خلق

 3/17 2/17 27817/ 2/5833 دانش کارگيريبه

 3/38 2/00 35507/ 2/6025 دهیارتباط و اشاعه

 3/14 1/71 37325/ 2/3857 فرايندها دانش استخراج

 3/14 1/86 33104/ 2/4629 دانش شناسايی

 3/33 1/44 47135/ 2/5133 دانش کسب

 3/83 2/00 54943/ 2/9833 دانش پردازش و ذخيره

 3/83 1/67 49008/ 2/4867 دانش گردآوري

 3/44 1/89 39129/ 2/6756 دانش دهیسازمان

 3/29 1/71 34149/ 2/6857 سازمانی دانش فرهنگ

 3/67 2/33 39239/ 2/9733 سازمانی دانش ساختار
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ذخيره و »عنصر ، مديريت دانششود که در بين عناصر مشخص می 9با توجه به جدول 

استخراج دانش »( و عنصر 18/1توجه )ميانگين= ين ميزان بيشترداراي « پردازش دانش

با توجه به اينكه ميانگين توجه  .( است38/1توجه )ميانگين=  ين ميزانکمترداراي « هافرايند

استفاده شد  تیاز آزمون ، )سطح مطلوب( قرار دارد 3به همه عناصر مديريت دانش زير نمره 

، براي انجام آزمون تی تا معناداري تفاوت اين نمرات از سطح مطلوب مشخص شود.

به معنی وضعيت مطلوب  3 به معنی وضعيت متوسط؛ بيشتر از عدد 3برابر عدد  يهانيانگيم

 به معنی وضعيت نامطلوب مرکز در نظر گرفته شده است. 3 کمتر از عدد يهانيانگيمو 

 آزمون تي برای ميزان توجه به هر یك از عناصر مدیریت دانش در مرکز نتایج .2جدول 

 Test Value = 3 

 درجه تی

 آزادي

 يمعنادار سطح

 (دامنه دو)

 اختالف

 ميانگين

 %11 سطح در اطمينان فاصله

 باال حد پايين حد

 1906/- 4037/- 29714/- 000/ 49 5/603- دانش خلق

 3376/- 4957/- 41667/- 000/ 49 10/591- دانش کارگيريبه

 2966/- 4984/- 39750/- 000/ 49 7/916- دهیارتباط و اشاعه

 5082/- 7204/- 61429/- 000/ 49 11/637- فرايندها دانش استخراج

 4431/- 6312/- 53714/- 000/ 49 11/473- دانش شناسايی

 3527/- 6206/- 48667/- 000/ 49 7/301- دانش کسب

 1395/ 1728/- 01667/- 831/ 49 214/- دانش پردازش و ذخيره

 3741/- 6526/- 51333/- 000/ 49 7/407- دانش گردآوري

 2132/- 4356/- 32444/- 000/ 49 5/863- دانش دهیسازمان

 2172/- 4113/- 31429/- 000/ 49 6/508- سازمانی دانش فرهنگ

 0849/ 1382/- 02667/- 633/ 49 481/- سازمانی دانش ساختار
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 . ميزان توجه به عنصر مدیریت دانش3جدول 
 ميانگين استاندارد خطاي استاندارد انحراف ميانگين تعداد 

 03199/ 22617/ 2/6452 50 دانش مديريت

 نتایج آزمون تي برای ميزان توجه به مدیریت دانش در مرکز تحقيقات .4جدول 

 Test Value = 3 

 يمعنادار سطح آزادي درجه تی

 (دامنه دو)

 %11 سطح در اطمينان فاصله ميانگين اختالف

 باال حد پايين حد

 2905/- 4191/- 35481/- 000/ 49 11/093- دانش مديريت

ساختار »و « ذخيره و پردازش»شود که غير از دو عنصر مشخص می 1با توجه به جدول 

عناصر  هقيبدر ، است 833/4و  839/4داري به ترتيب سطح معنی هاآنکه در « دانش سازمانی

ره و ذخي»توان گفت که دو عنصر است. بدين ترتيب می 4.41داري کمتر از اين سطح معنی

در سطح توجه متوسطی قرار دارند و با توجه به اينكه « ساختار دانش سازمانی»و « پردازش

توان گفت اين عناصر در می 41/4اداري کمتر از با سطح معن 3ميانگين بقيه عناصر کمتر از 

بانک  ريزيبرنامهتحول و ، مرکز تحقيقاتنامطلوبی قرار دارند. به عبارتی ميزان توجه  سطح

 به اين عناصر کمتر از حد مطلوب است.صادرات ايران 

( 80/1به عنصر مديريت دانش در سطح نامطلوب )ميانگين= مرکز ميزان توجه  طورکلیبه

 کند.( نيز اين موضوع را تأييد می0ر دارد که نتايج آزمون تی )جدول قرا

بانک صادرات ايران در  ريزيبرنامهتحول و ، وضعيت سازمانی مرکز تحقيقات .1پرسش 

 توجه به عناصر فناوري اطالعات چگونه است؟

است. « هاي تسهيلفناوري»و « هاي توانمندسازفناور»، عنصر 1فناوري اطالعات شامل 

( قرار دارد. با توجه به 3باالتر از سطح مطلوب )= 1ميانگين اين دو عنصر با توجه به جدول 

ز بيشتر مرکهاي توانمندساز در اين فناوري نسبت به کنندهليتسههاي فناوري، هاميانگين

 .ستا بوده موردتوجه
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 ميزان توجه به عناصر فناوری اطالعات در مرکز تحقيقات .5جدول 

 ميانگين استاندارد خطاي استاندارد انحراف ميانگين تعداد 

 04994/ 35315/ 3/0333 50 ساز توانمند هايفناوري

 08080/ 57136/ 3/0740 50 تسهيل هايفناوري

دهد که ميانگين هر دو عنصر با سطح مطلوب تفاوت همچنين نتيجه آزمون تی نشان می

با توجه به باالتر بودن  وجودبااين(. sig =148/4>41/4 و sig  =380/4>41/4معناداري ندارند )

 .(8 جدولاست )توان گفت که اين دو عنصر از سطح متوسطی برخوردار نمره ميانگين می

 نتایج آزمون تي برای ميزان توجه به عناصر فناوری اطالعات .6جدول 
 Test Value = 3 

 درجه تی

 آزادي

 يمعنادار سطح

 (دامنه دو)

 اختالف

 ميانگين

 %11 سطح در اطمينان فاصله

 باال حد پايين حد

 1337/ 0670/- 03333/ 508/ 49 667/ ساز توانمند هايفناوري

 2364/ 0884/- 07400/ 364/ 49 916/ تسهيل هايفناوري

 فناوری اطالعاتعناصر ميزان توجه به  .7جدول 

 ميانگين استاندارد خطاي استاندارد انحراف ميانگين تعداد 

 06101/ /43143 3/0588 50 اطالعات هايفناوري به توجه

 فناوری اطالعاتعنصر  نتایج آزمون تي برای ميزان توجه به .8جدول 

 Test Value = 3 

 درجه تی

 آزادي

 يمعنادار سطح

 (دامنه دو)

 اختالف

 ميانگين

 %11 سطح در اطمينان فاصله

 باال حد پايين حد

 1814/ 0639/- 05875/ 340/ 49 963/ اطالعات هايفناوري به توجه

 ،مرکز تحقيقاتدر خصوص توجه  شدهکسبميانگين کل نمرات  0با توجه به جدول 

است که از سطح  41/3به عنصر فناوري اطالعات بانک صادرات ايران  ريزيبرنامهتحول و 

ست معنادار ني، اين باالتر بودندهد که اما نتيجه آزمون تی نشان می؛ مطلوب باالتر است

(sig =183/4>41/4با توجه به اين موضوع .) توجه  ميزان توان گفت کهو نمره ميانگين می

 اين دو عنصر در حد متوسط است. به
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بانک صادرات ايران در  ريزيبرنامهتحول و ، وضعيت سازمانی مرکز تحقيقات .3پرسش 

 ت؟دانش چگونه اس وکارکسبتوجه به عناصر 

 از عناصر به هر يکبانک صادرات ايران  ريزيبرنامهتحول و ، مرکز تحقيقاتميانگين توجه 

 آورده شده است. زيردر جدول  دانش وکارکسب

 دانش وکارکسبميزان توجه به عناصر  .9جدول 

 ميانگين استاندارد خطاي استاندارد انحراف ميانگين تعداد وکارکسب عناصر

1 50 3/4200 /78480 /11099 
2 50 3/5600 /95105 /13450 
3 50 2/0000 /80812 /11429 
4 50 2/3200 /86756 /12269 
5 50 3/1600 /88893 /12571 
6 50 2/9200 /72393 /10238 
7 50 2/6400 /92051 /13018 
8 50 2/9800 /71400 /10097 
9 50 2/1600 /81716 /11556 
10 50 3/1800 /84973 /12017 
11 50 3/1000 1/16496 /16475 
12 50 3/1400 /60643 /08576 
13 50 2/8800 /59385 /08398 

( 3.18عنصري است که بيشترين توجه )=« يک منبع راهبردي در سازمان عنوانبهدانش »

هايی وجود شاخص»عنصر  دانش به خود اختصاص داده است و وکارکسبرا در بين عناصر 

کمترين  «شناسی دانش سازمان و تعيين ميزان بلوغ دانش در سازمانهستیجهت تعيين کيفيت 

 ( را به خود اختصاص داده است.1ميانگين )=

( و باقی عناصر کمتر از 3باالتر از حد مطلوب )= 91، 99، 94، 1، 1، 9ميانگين عناصر 

تحول و  ،مرکز تحقيقاتبراي تعيين معنادار بودن ميانگين ميزان توجه  حد مطلوب هستند.

به هر يک از اين عناصر از آزمون تی استفاده شد. اين بانک صادرات ايران  ريزيبرنامه

( 3تفاوت ميانگين از وضعيت مطلوب )= 1و  0و  0تا  9دهد که براي عناصر آزمون نشان می

  معنادار است.
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 دانش وکارکسبنتایج آزمون تي برای ميزان توجه به عناصر  .11جدول 

وکارکسب عناصر  Test Value = 3 

 درجه تی

 آزادي

يمعنادار سطح  

(دامنه دو)  

 اختالف

 ميانگين

 %11 سطح در اطمينان فاصله

 باال حد پايين حد
1 3/784 49 /000 /42000 /1970 /6430 
2 4/164 49 /000 /56000 /2897 /8303 
3 -8/750 49 /000 -1/00000 -1/2297 -/7703 
4 -5/542 49 /000 -/68000 -/9266 -/4334 
5 1/273 49 /209 /16000 -/0926 /4126 
6 -/781 49 /438 -/08000 -/2857 /1257 
7 -2/765 49 /008 -/36000 -/6216 -/0984 
8 -/198 49 /844 -/02000 -/2229 /1829 
9 -7/269 49 /000 -/84000 -1/0722 -/6078 
10 1/498 49 /141 /18000 -/0615 /4215 
11 /607 49 /547 /10000 -/2311 /4311 
12 1/632 49 /109 /14000 -/0323 /3123 
13 -1/429 49 /159 -/12000 -/2888 /0488 

داراي  91، 99، 94، 1عناصر ، داراي وضعيت مطلوب 1و  9عناصر  94با توجه به جدول 

 هستند.داراي وضعيت نامطلوب  93، 1، 8، 0، 8، 0، 3وضعيت متوسط؛ عناصر 

نشان  99در جدول سازمان  دانش را در وکارعنصر کسبوضعيت توجه به  طورکلیبه

تر از سطح پايين( 88/1 )ميانگين= دانش وکارعنصر کسبداده شده است. ميانگين توجه به 

( اختالف اين ميانگين sig=409/4<41/4مطلوب است. همچنين با توجه به نتيجه آزمون تی )

 ريزيبرنامهتحول و ، مرکز تحقيقاتمعنادار است بنابراين ميزان توجه  (3با حد مطلوب )=

 به اين عنصر در سطح نامطلوبی قرار دارد.بانک صادرات ايران 

 دانش وکارکسبميزان توجه به  .11جدول 

 خطاي استاندارد ميانگين انحراف استاندارد ميانگين تعداد 

 05651/ 39962/ 2/8815 50 دانش وکارکسب

 دانش وکارکسبنتایج آزمون تي برای ميزان توجه به  .12جدول 

 

Test Value = 3 

 تی
 درجه

 آزادي

 يمعنادار سطح

 (دامنه دو)

 اختالف

 ميانگين

 %11 سطح در اطمينان فاصله

 باال حد پايين حد

وکارکسب  0049/- 2320/- 11846/- 041/ 49 2/096- دانش 
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 ريزيبرنامهتحول و ، در مرکز تحقيقات، عناصر مديريت دانش سازيپيادهميزان  .0پرسش 

 چگونه است؟ کارکنان و کارشناسان، مديرانبانک صادرات ايران از ديدگاه 

ان و کارکن، کارشناسان، سازي عناصر مديريت دانش از ديدگاه مديرانوضعيت پياده

 است. مشاهدهقابلول ذيل ادر جد سازمانهمچنين وضعيت کلی 

 عناصر مدیریت دانش سازیپيادهوضعيت  .13جدول 

 بيشينه کمينه استاندارد خطاي استاندارد انحراف ميانگين تعداد 

 2/95 2/05 04681/ 20933/ 2/4340 20 کارمند

 2/95 2/17 04893/ 22951/ 2/5460 22 کارشناس

 3/28 2/16 13577/ 38402/ 2/9151 8 مدير

 3/8 2/05 04190/ 29631/ 2/5602 50 کل

، عناصر مدیریت دانش از دیدگاه کارکنان سازیپياده. نتایج آزمون تي در خصوص 14جدول 

 مدیران، کارشناسان

 مديريت دانش

Test Value = 3 

 درجه آزادي تی
 يمعنادارسطح 

 )دو دامنه(

اختالف 

 ميانگين

 %11 فاصله اطمينان در سطح

 حد باال حد پايين

 4681/- 6640/- 56605/- 000. 19 12/093- کارمندان

 3522/- 5557/- 45398/- 000. 21 9/278- کارشناسان

 2362/ 4059/- 08488/- 552. 7 625/- مديران

ناصر ع سازيپيادهميزان ، کارشناسان و کارکنان، بر اساس نظرات هر سه گروه مديران

مديريت دانش در سطح نامطلوبی قرار دارد ولی در اين ميان مديران بيشترين ميزان 

 سازي را نسبت به کارشناسان و کارکنان قائل شدند.پياده

بانک  ريزيبرنامهتحول و ، با توجه به بررسی عناصر مديريت دانش در مرکز تحقيقات

تباط اشاعه و ار، عناصر خلق دانش کارگيريبهميزان عناصر ، صادرات ايران؛ از ديدگاه مديران

استخراج دانش فرايندها و گردآوري دانش در حد متوسط؛ عناصر ذخيره و پردازش ، دهی
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دانش در حد متوسط؛ عناصر ساختار دانش  دهیسازمانفرهنگ دانش سازمانی و ، دانش

 لوب قرار دارد.و شناسايی دانش در حد نامط کارگيريبهسازمانی در حد مطلوب و عناصر 

ران بانک صادرات اي ريزيبرنامهتحول و ، مرکز تحقيقاتتوان گفت می طورکلیبه 

 به عبارتی، سازي عناصر مديريت دانش را داراستميزان توجه به پياده داراي کمترين

 سازي اين عناصر در سطح نامطلوبی قرار دارد.در پيادهمرکز وضعيت موجود 

 ريزيامهبرنتحول و ، در مرکز تحقيقات، عناصر فناوري اطالعات سازيپيادهميزان  .1پرسش 

 چگونه است؟ کارکنان و کارشناسان، مديرانبانک صادرات ايران از ديدگاه 

دهد که در هر دو عنصر فناوري اطالعات ميانگين ديدگاه مديران نشان می 91جدول 

ت به جه به جداول ذيل ديدگاه مديران نسببا تو نسبت به کارشناسان و کارمندان باالتر است.

فناوري اطالعات در مرکز در سطح مطلوب اما ديدگاه کارکنان و  سازيپيادهميزان 

ز آزمون ا هانيانگيمکه براي ارزيابی معناداري  دهدیمکارشناسان سطح نامطلوبی را نشان 

 تی استفاده شد.

 فناوری اطالعات عناصر سازیپيادهوضعيت  .15جدول 

 بيشينه کمينه استاندارد خطاي استاندارد انحراف ميانگين تعداد 

 3/00 2/13 06000/ 26833/ 2/6063 20 کارمند

 3/19 1/88 07598/ 35638/ 2/7074 22 کارشناس

 3/56 2/31 14418/ 40779/ 3/2188 8 مدير

 3/56 1/88 05500/ 38888/ 2/7487 50 کل

 کارگيریبهکارشناسان و کارکنان در خصوص ، دیدگاه مدیراننتایج آزمون تي در مورد . 16جدول 

 فناوری اطالعات

 

Test Value = 3 

 تی
درجه 

 يآزاد

 يمعنادار سطح

 )دو دامنه(

 اختالف

 ميانگين

 %11 سطح در اطمينان فاصله

 باال حد پايين حد

 0/2682 0/5193 0/39375 0/000 19 6/563- کارمندان

 0/1346 0/4506 0/29261 0/001 21 3/851- کارشناسان

 0/5597 0/1222 0/21875 0/173 7 1/517 مديران
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مندان و آمده براي کار به دستشود که ميانگين با توجه به نتايج آزمون تی مشخص می

از  ترنييپا هاآناز سطح مطلوب فاصله دارد و چون ميانگين  معناداري صورتبهکارشناسان 

مديران اين  ازنظراما ؛ شودنامطلوب ارزيابی می هاآنوضعيت ، ( است3سطح مطلوب )

 شود.حد متوسط ارزيابی می در، تفاوت وضعيت با توجه به معنادار نبودن

تحول و ، در مرکز تحقيقات، دانش وکارکسبعناصر  سازيپيادهميزان . 8پرسش 

 ت؟چگونه اس کارشناسانکارکنان و ، مديرانبانک صادرات ايران از ديدگاه  ريزيبرنامه

االتر دانش ب وکارکسبسازي مديران در پيادهديدگاه ميانگين  90 هاي جدولبا توجه به داده

 کارشناسان و کارمندان قرار دارد.ديدگاه از 

 کارشناسان و کارمندان، مدیران دانش توسط وکارکسب سازیپيادهوضعيت ميزان  .17جدول 

 بيشينه کمينه استاندارد خطاي استاندارد انحراف ميانگين تعداد 

 3/15 1/85 08726/ 39022/ 2/6577 20 کارمند

 3/31 2/00 09613/ 45087/ 2/7273 22 کارشناس

 3/77 2/46 14754/ 41729/ 3/3462 8 مدير

 3/77 1/85 06788/ 47998/ 2/7985 50 کل

 از دیدگاهدانش  وکارکسب عنصر سازیيادهپنتایج آزمون آماری تي برای وضعيت ميزان  .18جدول 

 کارشناسان و کارمندان، مدیران

 

Test Value = 3 

 تی
درجه 

 آزادي

 يمعنادار سطح

 (دامنهدو )

 اختالف

 ميانگين

 %11 سطح در اطمينان فاصله

 باال حد پايين حد

 1597/- 5249/- 34231/- 001/ 19 3/923- کارمندان

 0728/- 4726/- 27273/- 010/ 21 2/837- کارشناسان

 6950/ 0027/- 34615/ 051/ 7 2/346 مديران

ازي سدهد که ميانگين نظرات مديران در مورد پيادههمچنين نتايج آزمون تی نشان می

با حد مطلوب تفاوت معناداري ندارد و با توجه به اينكه ميانگين  دانش وکارکسبعناصر 

ران بانک صادرات اي ريزيبرنامهتحول و ، مرکز تحقيقاتاين عناصر در  سازيپياده ميزان

بانک  يريزبرنامهتحول و ، بانک صادرات ايران تحقيقات ريزيبرنامهتحول و ، تحقيقات
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همچنين با توجه ، شودحد متوسط ارزيابی می وضعيت آن در، است 3بيشتر از  صادرات ايران

صر عنا کارگيريبهبه معنادار بودن تفاوت ميانگين کارمندان و کارشناسان در مورد 

( ديدگاه 3از حد مطلوب )= شدهکسبو نيز کمتر بودن ميانگين نمرات  دانش وکارکسب

 شود.نامطلوب ارزيابی میدانش  وکارکسبعناصر  سازيپيادهدر مورد اين دو گروه 

ز کارشناسان و کارکنان مرک، عناصر مديريت دانش بين مديران سازيپياده ميزان. 9فرضيه 

 بانک صادرات ايران تفاوت معناداري وجود دارد. ريزيبرنامهتحول و ، تحقيقات

 سازيدهپيا کارکنان و کارشناسان در خصوص ميزان، براي بررسی تفاوت ديدگاه مديران

 عناصر مديريت دانش از آزمون آنوا استفاده شد.

 کارشناسان و مدیران در ميزان، نتایج آزمون آماری آنوا برای بررسي تفاوت بين کارکنان .19جدول 

 مدیریت دانش سازیپياده

 معناداري سطح F ميانگين مربع درجه آزادي مربعات مجموع 

 000/ 10/527 665/ 2 1/331 هاگروه بين

   063/ 47 2/971 هاگروه درون

    49 4/302 کل

به  کارشناسان و مديران نسبت، دهد که بين ديدگاه کارکناننتيجه اين آزمون نشان می

سازي عناصر مديريت دانش تفاوت معناداري وجود دارد. براي بررسی اينكه اين تفاوت پياده

 استفاده شد. LSDشود از آزمون تعقيبی ناشی می هاگروهاز کدام 

کارشناسان و مدیران در ميزان ، برای بررسي تفاوت بين کارکنان LSDنتایج آزمون آماری  .21جدول 

 مدیریت دانش سازیپياده

 سمت

 9 یسازمان

 سمت

 1 سازمانی

 تفاوت

 هاميانگين

 خطاي

 استاندارد

 سطح

 معناداري

 %11 سطح در اطمينان فاصله

 باال حد پايين حد

 کارمند
 0442/ 2683/- 156/ 07768/ 11207/- کارشناس

 2696/- 6928/- 000/ 10518/ *48117/- مدير

 کارشناس
 2683/ 0442/- 156/ 07768/ 11207/ کارمند

 1603/- 5779/- 001/ 10380/ *36911/- مدير

 مدير
 6928/ 2696/ 000/ 10518/ *48117/ کارمند

 5779/ 1603/ 001/ 10380/ *36911/ کارشناس
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 ريزيبرنامهتحول و ، مرکز تحقيقاتسازي عنصر مديريت دانش در در خصوص پياده

تحول  ،بانک صادرات ايران تحقيقات ريزيبرنامهتحول و ، بانک صادرات ايران تحقيقات

دهد که بين ديدگاه مديران نشان می LSDنتايج آزمون ، بانک صادرات ايران ريزيبرنامهو 

اه دار است اما بين ديدگو کارمندان و نيز بين ديدگاه مديران و کارشناسان تفاوت معنی

وجود ندارد. به عبارتی مديران وضعيت متوسطی  معناداريکارشناسان و کارمندان تفاوت 

 نسبت به کارشناسان و کارکنان قائل شدند.

کز کارشناسان و کارکنان مر، عناصر فناوري اطالعات بين مديران يسازپيادهميزان . 1فرضيه 

 بانک صادرات ايران تفاوت معناداري وجود دارد. ريزيبرنامهتحول و ، تحقيقات

 هاي سه گروه در عنصر فناوري اطالعات نيزبراي بررسی معنادار بود تفاوت بين ديدگاه

 از آزمون آنوا استفاده شد.

کارشناسان و مدیران در ميزان ، کارکنان دیدگاهنتایج آزمون آماری آنوا برای بررسي تفاوت  .21جدول 

 فناوری اطالعات عناصر سازیپياده

 معناداري سطح F ميانگين مربع درجه آزادي مربعات مجموع 

 000/ 9/994 1/105 2 2/211 هاگروه بين

   111/ 47 5/199 هاگروه درون

    49 7/410 کل

ازي سکارشناسان و کارمندان در پياده، دهد که بين ديدگاه مديرانآزمون آنوا نشان می

فاوت ت بانک صادرات ايران ريزيبرنامهتحول و ، مرکز تحقيقاتاطالعات در  يفناورعناصر 

براي اينكه  ؛ و(00؛1=درجه آزادي، sig =444/4<41/4 ،F =110/1)معناداري وجود دارد 

 يبیتعق هاي سازمانی وجود دارد از آزموناين تفاوت دقيقاً در بين کدام سمت مشخص شود

LSD .استفاده شد 
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کارشناسان و مدیران در ، کارکنان دیدگاهبرای بررسي تفاوت   LSD نتایج آزمون آماری. 22جدول 

 فناوری اطالعات عناصر سازیپيادهميزان 

 معناداري سطح استاندارد خطاي هاميانگين تفاوت 1 سازمانی سمت 9 یسازمان سمت
 %11 سطح در اطمينان فاصله

 باال حد پايين حد

 کارمند
 1056/ 3079/- 330/ 10276/ 10114/- کارشناس

 3326/- 8924/- 000/ 13913/ -61250/* مدير

 کارشناس
 3079/ 1056/- 330/ 10276/ 10114/ کارمند

 2351/- 7876/- 001/ 13732/ -51136/* مدير

 مدير
 8924/ 3326/ 000/ 13913/ 61250/* کارمند

 7876/ 2351/ 001/ 13732/ 51136/* کارشناس

سازي عناصر فناوري در خصوص ميزان پياده LSDنتيجه آزمون  11مطابق جدول 

دهد که بين ديدگاه مديران و کارمندان و نيز بين ديدگاه مديران و اطالعات نشان می

وجود دارد اما بين ديدگاه کارمندان و کارشناسان تفاوت  معناداريکارشناسان تفاوت 

ر سازي عناصوجود ندارد. به عبارتی ديدگاه هر سه گروه در خصوص ميزان پياده معناداري

ح در سط بانک صادرات ايران ريزيبرنامهتحول و ، مرکز تحقيقاتوري اطالعات در فنا

 نامطلوب است.

 کارشناسان و کارکنان، بين مديران، دانش وکارکسبعناصر  سازيپيادهميزان . 3فرضيه 

 بانک صادرات ايران تفاوت معناداري وجود دارد. ريزيبرنامهتحول و ، مرکز تحقيقات

ناصر سازي عهاي اين سه گروه در ميزان پيادهمعنادار بودن تفاوت ديدگاهبراي بررسی 

مون از آز بانک صادرات ايران ريزيبرنامهتحول و ، مرکز تحقيقاتدانش در  وکارکسب

 آنوا استفاده شد.

در کارشناسان و مدیران ، نتایج آزمون آماری آنوا برای بررسي تفاوت دیدگاه کارکنان .23جدول 

 دانش وکارکسب عناصر ازیسپياده

 معناداري سطح F ميانگين مربع درجه آزادي مربعات مجموع 

 001/ 153/.8 1/454 2 2/908 هاگروه بين

   178/ 47 8/381 هاگروه درون

    49 11/289 کل
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کارکنان و کارشناسان در ، دهد که بين ديدگاه مديراناين آزمون نشان مینتايج 

صادرات  بانک ريزيبرنامهتحول و ، مرکز تحقيقاتدانش در  وکارکسبسازي عناصر پياده

 LSD(. از آزمون 00و  sig =449/4 ،F =913/8 ،df=1تفاوت معناداري وجود دارد ) ايران

 هايی که با هم تفاوت دارند استفاده شد.براي تفكيک گروه

کارشناسان و مدیران در ، برای بررسي تفاوت دیدگاه کارکنان LSD یآمارنتایج آزمون  .24جدول 

 دانش وکارکسب عناصر سازیپياده

 یسازمان سمت

9 

 سازمانی سمت

1 
 هاميانگين تفاوت

 خطاي

 استاندارد
 معناداري سطح

 %11 سطح در اطمينان فاصله

 باال حد پايين حد

 کارمند
 1929/ 3320/- 596/ 13047/ 06958/- کارشناس

 3331/- 1/0438- 000/ 17665/ -68846/* مدير

 کارشناس
 3320/ 1929/- 596./ 13047/ 06958/ کارمند

 2681/- 9696/- 001/ 17434/ -61888/* مدير

 مدير
 1/0438 3331/ 000/ 17665/ 68846/* کارمند

 9696/ 2681/ 001/ 17434/ 61888/* کارشناس

بنابراين بين ديدگاه کارمندان و مديران و نيز ديدگاه کارمندان و کارشناسان تفاوت 

. به نيست معنادارين تفاوت کارمندان ااما بين ديدگاه کارشناسان و ، وجود دارد معناداري

عبارتی مديران وضعيت متوسطی قائل شدند ولی کارشناسان وضعيت موجود را در سطح 

 نامطلوب ارزيابی کردند.

 گيرينتيجهبحث و 

رکز مدانش در  وکارکسبدانش و عنصر  عنصر مديريت، آمده به دستبا توجه به نتايج 

 عنصر فناوري، در سطح نامطلوب بانک صادرات ايران ريزيبرنامهتحول و ، تحقيقات

اطالعات در سطح متوسطی قرار دارند. در ميان عناصر مديريت دانش عنصر ذخيره و 

ساختار سازمانی دانش در سطح متوسط و بقيه عناصر در سطح نامطلوبی پردازش دانش و 

در  94با توجه به جدول  است. قرار دارند. هر دو عنصر فناوري اطالعات در سطح متوسط
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وضعيت  91، 99، 94، 1عناصر ، وضعيت مطلوب 1و  9عناصر ، دانش وکارکسبميان عناصر 

 ضعيت نامطلوبی برخوردارند.از و 93، 1، 8، 0، 8، 0، 3متوسط و عناصر 

شود که عناصر مديريت گيري میمستند به مدل معماري مرجع مديريت دانش نتيجه

عملی ، ملموس یبه صورتگيري آن اي که رؤيت و اندازهگونهدانش متغيري نامشهود است به

شنامه رسابزار پ لهيوسبهاين پژوهش  هايی که درو مقدور نيست بلكه الزم است از طريق روش

د دانش انجام ش وکارکسبعناصر فناور اطالعات و عناصر ، در قالب عناصر مديريت دانش

در اعتبارسنجی معماري مرجع مديريت دانش سازمان بهره گرفت. مدل معماري مديريت 

ارتقاء در عناصر مديريت دانش در سطح سازمان  هرگونهدانش در تحقيق حاضر نشان داد که 

 دانش و ساير عناصر و وکارکسبهاي فناوري اطالعات و توجه به مؤلفهتواند از طريق می

هاي توجه به اين عناصر و روش کننده آن در دنياي واقعی عملی باشدتبيين، عوامل

ا هسازي مديريت دانش در سازمانتواند از عوامل کليدي موفقيت پيادهمی هاآن کارگيريبه

حقق و ت افزايش کيفيت خدمات، ي کامل مأموريت خودبراي اجرا هاهمچنين سازمان باشند.

اشاعه و تسهيم دانش هستند. از ، ذخيره، فرآيندهاي خلق دهیسازماننيازمند ، اهداف خود

مديريت دانش را به يک ضرورت ، سوي ديگر همراهی با پيشرفت سريع دانش در جهان

ا و عناصر توجه به اجز، امر مهمانكارناپذير براي اين بخش تبديل کرده است. با توجه به اين 

مديريت ، هاي فناوري اطالعاتهر يک از زيرساخت و شناسايیمعماري مديريت دانش 

تحقق اهداف خود در راستاي دانش جهت مديريت بهتر دانش و  وکارکسب، دانش

 .رسدیمضروري به نظر  استراتژي سازمان

 منابع

 .. چاپ اول. تهران: پيوند نودانش در سازمانمديريت ( 9381) .عادل، یصلواتحسين و ، ابطحی

ارائه چارچوبی جهت معماري دانش بر اساس چارچوب زکمن  (9381) .مجتبی، نصيري يار

گاه دانش ،کارشناسی ارشد نامهپايان. در سازمان کشتيرانی جمهوري اسالمی ايران

  .دانشكده مديريت ،تهران
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